
   
 

 

 

 

Quick scan toetsen voor studenten met dyslexie en ernstige taalproblemen 

 

Uitgangspunt: Studenten met dyslexie behalen dezelfde doelen, maar de weg waarlangs 

kan verschillen. 

Vraag: in hoeverre houd je rekening met de volgende kenmerken? 

 

 

1. Stressreductie 

Realiseer je bij het maken van een toets, dat je naast de leerinhoud vooral 

stressbestendigheid toetst. Veel adrenaline (stress) in het lichaam verkleint de werking van 

het geheugen: instructie komt minder gemakkelijk binnen en informatie wordt moeilijker uit 

het geheugen opgehaald.  

o (Hoe) Houd je daar rekening mee? 

 

2. Functionele toetsen 

Engels op B2-niveau is geformuleerd in functionele doelen, gericht op de praktijk van de 

toekomstige beroepsuitoefenaar. Studenten met dyslexie zullen via functionele opdrachten 

eerder leren hoe met spelling en grammatica om te gaan dan andersom.  

o In hoeverre zijn toetsonderwerpen functioneel? 

o In hoeverre zijn de toetscondities vergelijkbaar met de beroepspraktijk? 

 

3. Organisatorische voorzieningen (vaak via examencommissie) 

o Tijdverlenging bij toetsen en examens  

o Gebruik van laptop met spellingcontrole.   

o Gebruik van voorlees- of andere compenserende software. 

o Aparte toetsruimte. 

o Mondelinge toets of de mogelijkheid tot mondelinge toelichting op schriftelijke 

toetsantwoorden. 

o Gebruik steunkaarten voor specifieke vakonderdelen (stappenplan grammatica, format 

opbouw brief, offerte, ed.) 

o Verschillende toetsvormen die aansluiten op het doel van de toets.  

 



   
 

 

 

4. Kenmerken van een dyslexie-vriendelijk vormgegeven tentamenformulier 

o Gebruik een duidelijk, schreefloos lettertype: Arial of Verdana 12 punts, regelafstand 1,5.  

o Gebruik getint papier, bij voorkeur crème-kleurig of off-white. 

o Maak een overzichtelijke bladspiegel (met ruimte voor aantekeningen). 

o Geef kladpapier. 

o Gebruik indien nodig een tweede blad i.p.v. de achterzijde. 

o Gebruik waar mogelijk visuele ondersteuning van de tekst (schema, afbeelding, tabel, 

 enz.) 

  

5. Inhoudelijke kenmerken 

o Zorgvuldig, logisch en bondig geformuleerde tentamenvragen. Vermijd: 

- Lange inleidende teksten (of zet ze op MP3).  

- Complexe zinnen met veel informatie en onderlinge relaties (Tenzij, omdat, doordat, 

enz.).  

- Dubbele ontkenning; dat werkt verwarrend. 

- Vragen die op meerdere manieren geïnterpreteerd kunnen worden.  

o Gebruik woorden en termen uit college of boek. 

 

6. Pas je normering aan, aan het doel van de toets 

- Beoordeel op inhoud 

- Beoordeel op opbouw 

- beoordeel op zinsconstructie 

- beoordeel op spelling 

 

7. Gebruik toetsen voor studenten met dyslexie 

- diagnostisch en  

- ontwikkelingsgericht 

 

Zo krijg je snel in het vizier om welke studenten het gaat en kun je hen eventueel een 

vervolgtraject aanbieden – niet op spelling gericht, maar op het schrijven van Engelse 

teksten op HBO-niveau. 

 


